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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 مهر خبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۸تیر  ۳۰ ]تاریخ:[

 

 مجله مهر بررسی کرد؛

 تعلیق توییتر فارسیپرده »بهائیت« بهانه جدید فشار به ایران/ پشت

های پرده ای شد تا به بررسی وضعیت فضای مجازی بپردازیم و پشتزبان بهانه تعلیق چند حساب کاربری فارسی 

 .محدودیت برای کاربران ایرانی فضای مجازی را بررسی کنیم

خبرگزاری ایرنا  روز گذشته، شبکه اجتماعی توئیتر، حساب کاربری سه خبرگزاری ایرانی، شامل خبرگزاری مهر،

و باشگاه خبرنگاران جوان را معلق کرد. این اتفاق در حالی افتاده که مسئوالن توئیتر، صورت رسمی دلیلی برای  

 ….اندهای ایرانی نیز پاسخی ندادهاند و به مکاتبات خبرگزاریرفتار خود اعالم نکرده

معی با پیک خبری توقیف کشتی انگلیسی گمانه ج اگرچه برخی کاربران فضای مجازی درباره تقارن این حذف دست

کردند، اما بی بی سی، رسانه وابسته به دولت انگلیس در خبری که هم در بخش انگلیسی و هم در بخش  زنی می

 !های ایران را آزار بهائیان اعالم کرده استفارسی خود منتشر کرده، علت تعلیق حساب کاربری خبرگزاری

 های ایران شار به رسانهبهائیان؛ اسم رمز جدید ف

بی بی سی در خبری که صبح امروز منتشر کرده، مدعی شده که شبکه اجتماعی توئیتر حساب کاربری برخی 

های حکومت ایران از جمله باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای جمهوری اسالمی و خبرگزاری مهر را به  رسانه

حالت تعلیق درآورده است. بنا بر این ادعا »یک منبع مطلع در توئیتر به  اتهام آزار و اذیت هدفمند شهروندان بهایی به 

های کاربری یاد شده به علت "آزار و اذیت هماهنگ شده و  ها از جمله بی بی سی گفته است که حساببرخی رسانه

 « !ارائه نکردهدفمند اعضای جامعه بهائیان ایران" به حالت تعلیق درآمده است. این منبع در این باره جزئیاتی 

دهد  های خبرگزاری مهر در یک هفته اخیر نشان میسی از آنجایی قابل باور نیست که بررسی توییتبیاین ادعای بی 

سال فعالیت مستمر خبری داشته،  ۴هیچ مطلبی با محوریت بهائیان در حساب توییتری خبرگزاری مهر که بیش از 

های و نیز که به بازنشر تحلیل (MehrDiplomacy) مهر دیپلماسی منتشر نشده است. اضافه بر این حساب توییتری

آغاز    ۲۰۱۷پرداخت نیز که فعالیتش از سپتامبر گفتگوی خبرگزاری مهر در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی می

 .شده، اساساً هیچ مطلبی با موضوع بهائیان در دوره کاری خود منتشر نکرده است

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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